
 

 

Philips
Multimediehögtalare 2.1

SPA9300
Enastående ljud och stil

Du får en överlägsen 100 W MPO-upplevelse från SPA9300-högtalarsystemet tack vare 
kvalitets-tweeters i mylar och en separat woofer med elementspolar i sex lager som 
fördjupar varje ljud. Snyggt hölje i rostfritt stål förbättrar prestanda.

Ultimata basprestanda
• Dynamic Bass Boost - lyssna på det djupaste, rikaste basljudet
• Basförstärkningsteknik med nivåkontroll
• Woofer-element med 6 lager – extra styrka för att förstärka basen

Anslut till alla dina prylar
• Perfekt för MP3, PC, TV, CD m.m.
• Unik direkt MP3-ingång på fjärrkontrollen

Sensationellt multimedieljud
• Tweeters tillverkade av mylarmaterial för HD-ljud

Modern design
• Design och stativ i rostfritt stål – höga prestanda med stil



 Dynamic Bass Boost
Nydanande teknik som ger ett otroligt djupt och rikt 
basljud med kompakta högtalare. Dynamic Bass 
Boost framhäver musikens basregister i alla olika 
volyminställningar, från låg till hög - med en enda 
knapptryckning!

Bas med nivåkontroll
Den unika designen hos subwoofern ger ett mycket 
djupare och rikare basljud. Du kan dessutom ställa in 
basnivån efter egen smak.

Woofer-element med 6 lager
Förstärkta elementspolar förstärker basen maximalt 
och gör att varje ljud fördjupas.

Perfekt för MP3, PC, TV m.m.
Anslut dina högtalare till alla dina prylar. Ett bra sätt 
att lyssna på din MP3-spelare, PC, TV, CD-spelare, 
DVD-spelare samt dina andra multimedieprylar.

MP3-anslutning via fjärrkontrollen
Tack vare den unika MP3-ingången på fjärrkontrollen 
kan du enkelt lyssna på din MP3-spelare. Anslut bara 
MP3-spelarens ljudutgång till 3,5 mm-uttaget på 
fjärrkontrollen och njut av musiken.

Tweeters i mylar
Det unika mylarmaterialet i de dubbla dome 
tweeters ger enastående ljud. Musiken blir levande 
och filmer låter som de var tänkta att göra, eftersom 
det fulla registret av höga toner återges perfekt.

Design och stativ i rostfritt stål
Det snygga höljet och högtalarstativen är gjorda av 
rostfritt stål för att öka produktens hållbarhet och 
visuella prestanda. Ett stilfullt sätt att förbättra 
högtalarnas överlägsna ljudprestanda.
SPA9300/00

Funktioner
(p.e. MP3)- Strömindikator på/av
Ljud
• Basförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), 

Basreflex
• Basoptimering
• Frekvensåtergivning: 35 - 20 000 Hz
• Högtalare: Magnetiskt avskärmad LSB
• Musikeffekt: 100 W
• Uteffekt (RMS): Via satellit: 10 W; Subwoofer: 30 

W
• Ljudförbättring: Balans
• Volymkontroll: Analog volymkontroll

Högtalare
• Aluminiumkon
• CD-tweeter
• Högtalare: Magnetiskt avskärmad LSB
• Mylar-kon
• Magnetsystem i neodynium
• Drivenhet för satellit-högtalare: 2 x 50 mm
• Subwooferdrivelement: 8-tums högeffektiv woofer
• Basnivåkontroll: På subwoofern

Anslutningar
• Ljudingång för data: Stereoljud (3,5 mm-uttag) 1x
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Effekt: 220 V 50 Hz växelström

Bekvämlighet
• Strömindikator
• Fjärrkontroll: - Volymkontroll och AUX-ingång 

Effekt
• Lysdiodsvisning för ström: Blå

Förpackningens innehåll
• Subwoofer
• Antal satellitehögtalare: 2
• 3,5 mm stereoanslutningskabel
• Snabbinstallationsguide
• Fjärrkontroll: Ansluten
• Garantisedel

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210005133
• EAN/UPC/GTIN: 8710895 932066
• Bruttovikt: 7,49 kg
• Höjd: 323 mm
• Längd: 458 mm
• Bredd: 325 mm
• Kvantitet: 1
• Taravikt: 1,09 kg

Yttre kartong
• Kvantitet: 3
• EAN/UPC/GTIN: 8710895945783
• Taravikt: 1,4 kg
• Bruttovikt: 23,87 kg
• Längd: 995 mm
• Bredd: 478 mm
• Höjd: 359 mm
• 12NC: 908210005133
•
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